
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

Krtkův svět 

 

Přihlašujeme závazně naše dítě:...................................................................……………............. 

Datum narození:................…..…........, Rodné číslo:...........……......................., Věk:…........... let 

Zdravotní pojišťovna:................................................................................................................ 

Bydliště:.................................................................................................................................... 

Telefonní číslo na rodiče:.........................................................................................................................

  

V termínu:  (zakřížkujte Vámi vybraný termín) 

⃝ 27. 7. - 01. 08. • celý týden • cena 4. 977,- Kč  

⃝ 03.08. – 07.08. • celý týden • cena 4.977,- Kč 

⃝ 10. 08. - 14. 08. • celý týden • cena 4.977,- Kč 

⃝ 17. 08. - 21. 08. • celý týden • cena 4.977,- Kč  

⃝ 23. 08. - 27. 08. • celý týden • cena 4.977,- Kč 

 

⃝ Datum:……………………………. • jeden den • cena 1200,- Kč     

 

Cenu táboru ve výši 4.977,- Kč je třeba uhradit nejpozději jeden týden před začátkem zvoleného 

termínu a to na náš účet. 

Způsob platby: 

 - převodem na účet : 123-85680227/0100 

(do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, jako v.s. jeho datum narození) 

 

Zdravotní problémy (pravidelné užívání léků atd.):................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Alergie:...................................................................................................................................... 

Ostatní:..................................................................................................................................... 



  

Všeobecné podmínky účasti na příměstském táboře stanovené provozovatelem 

1. Jiné osobě, než zákonnému zástupci bude dítě vydáno POUZE na základě písemné plné moci.   

2. Provozovatel příměstského tábora neručí za ztrátu či poškození osobního majetku (osobní věci, či 

různých cenností). 

3. Storno poplatky: 

I a) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany tábora, má 

zákonný zástupce dítěte právo na vrácení plné (již zaplacené) částky. 

I b) Pokud se jedná o dodatečné zrušení či odřeknutí přihlášeného dítěte ze strany zákonných 

zástupců má zákonný zástupce v případě doložení absence dítěte z důvodu úrazu nebo onemocnění 

řádnou dokumentací (lékařské potvrzení), nárok na vrácení celé částky. 

I c) Pokud se jedná o ukončení dítěte v průběhu pobytu tábora ze strany zákonných zástupců z 

osobních důvodů, nemá zákonný zástupce dítěte žádné právo na vrácení jakékoliv částky. Celá suma 

propadá ve prospěch tábora. 

Níže podepsaní rodiče výslovně potvrzují svým podpisem, že se seznámili s výše uvedenými 

podmínkami a s těmito bez výhrady souhlasí.  Dále Souhlasí se zpracováním osobních údajů podle 

zákona č. 101/2000 SB..paragraf 5, odst. 2 a 5. Souhlasí s tím, že jejich poskytnuté údaje použije 

pořadatel tábora pouze pro vnitřní potřebu zejména k evidenčním, statistickým účelům a pro 

sjednání pojištění a údajů o zdravotním stavu dítětě.  

Souhlasí s uveřejňováním fotografií svého dítěte na propagačních materiálech pro Krtkův svět: 

ANO     NE 

 

 

 

 

V…………………................. dne ………………….................................... 

 

....................…………….................. ....................…………….................. 

podpisy rodičů – zákonných zástupců 


